
Zápis ze zasedání ZO Babice dne 25.1.2010 na OÚ v Babicích
zápis č. 2 - začátek v 18:30 hod.

Přítomni: Kačírková Iva, Hušová Hana, Kratochvíl František, Haluza Karel,
Chrpa Vladimír, Jež Miroslav, Rathouský Pavel

Program: 1/ Schválení zápisu z minulé schůze
2/ Ověřovatelé zasedání                         
3/ Došlá pošta   
4/ Projekt MAS Říčansko a MAS  Pošembeří – cesty, které nás spojují           
5/ Různé 

                        6/ Kontrola úkolů z min. zasedání
                                                  
Hlasování o programu:
Program byl schválen   7   hlasy ZO.

1/
Zápis schválen bez připomínek.

2/
Navrženi: Jež Miroslav, Haluza Karel
schváleno: 7 hlasy ZO

3/
č.j. 20/10 - SZIF - Oznámení o schválení platby - dne 10.11.2009 jsme předložili žádost o          
                   proplacení výdajů na projekt Obnova štěrkové komunikace III .třídy vedoucí ke    
                   sport. areálu a obyt. čtvrti. Po ověření způsobilosti výdajů a ověření veškerých
                   podmínek pro proplacení finančních prostředků určených pro výše uvedený projekt
                   byly způsobilé výdaje schváleny.
                   Příspěvek společenství EU činí 1 210 083 Kč, příspěvek z národních zdrojů
                   302 521 Kč a z PGRLF /Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond/ 287 394 Kč.
č.j.   0/10 - Kolaudace výstavby 4 tříd základní školy v Mukařově a kopie faktur za provedené
                   práce konečná částka doúčtování, která je vypočtena dle smluvního procenta.
                   Pro obec Babice tato částka činí 6 217 Kč.
č.j. 21/10 - Maděra a Šípek - žádost o vyjádření k návrhu stavby pro stavební řízení na akci KNN  
                   č.p. 232/10 - nejsou námitky.
č.j. 22/10 - Man.P.a M.Štursovi - prodloužení kan. a vod. řadu - kopie dopisu zaslaného Vintexu
                   s.r.o. a obci Babice na vědomí.

4/
Dohoda o partnerství k projektu Cesty, které nás spojují - jde o uzavření smlouvy týkající se
společné spolupráce na projektu Cesty, které nás spojují /projekt spolupráce MAS Říčansko a
MAS Pošembeří/ vedoucí mimo jiné i přes  katastrální území Babice. 
Projekt zahrnuje:
- trasování a zprůchodnění starých cest v k.ú. Babice
- výběr, nákup a instalaci laviček, odpadkových košů a přístřešků pro oddychové zóny 



- výběr, nákup a instalaci i jednoduchých a certifikovaných herních a sportovních prvků
- výběr, nákup a instalaci informačních cedulí s tématikou spojenou se sousedícími regiony  
  /přírodní a kulturní památky obou regionů, flora, fauna/
- tvorbu propagačních materiálů projektu
Projekt je určen všem věkovým kategoriím a to jak místním občanům tak turistům, kteří navštíví
region Říčansko a region Pošembeří.
Obce, které se tohoto projektu zúčastní:
Stupice, Sluštice, Sibřina, Koloděje, Újezd nad Lesy, Květnice, Zlatá, Dobročovice, Březí, Škvorec
a Babice.
Celkem bude stát projekt 5 miliónů pro celý region.
Pro obce Babice: Informační cedule, lavičky, odpadkové koše - cena 9 300 Kč.

5/
- Cena p. Bartošky za použití bagru a Tatry k odvozu bahna z rybníčku v Babičkách.
  Cena za bagr 700 Kč za hodinu, cena za Tatru 600 Kč za hodinu - p.Rathouský a p.Haluza zařídí 
  další. Spojí se s p. Bartoškou a společně provedou sondy a odhad ceny.
- Starostka seznámila zastupitelstvo s tím, že v obci bylo založeno Občanské sdružení Babický 
  Drak. Základní cíle jsou setkávání rodičů s dětmi, vytvoření programu pro aktivní trávení volného
  času dětí, rodičů i ostatních občanů, zprostředkování a pořádání výukových aktivit, přednášek atd.
- Starostka dále seznámila zastupitelstvo s tím, že byla provedena revize hasicích přístrojů v
   budovách Obecního úřadu.
- Dále nabídka na provozování hlídání dětí v hasičském domě.
- Oprava křovinořezu, špatný stav - pro novou sezónu je třeba zakoupit nový.
- Navážka hlíny na pozemky Na Bezchlebí a k Žernovce - dotazy na webu obce. 
  p.Chrpa -  údajně by tuto hlínu měla navážet f Vintex s.r.o. Prověří starostka.

Projekt chodníky: 
Starostka informovala zastupitelstvo obce o tom, že je možnost podat žádost o dotaci na výstavbu
chodníků a to ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Jako přílohu k žádosti o dotaci na
chodníky musíme mít mimo jiné vyjádření ohledně převodu pozemku z vlastnictví Středočeského
kraje na obec. Jde o to, že chodníky podél hlavních silnic vedoucí obcí nejsou v majetku obce
Babice. 
Hlasování o převodu pozemků podél hlavní silnice p.č. 365, 356, 377, 379, kde budou dle PD
vybudovány chodníky a po vybudování provedeno geometrické zaměření a pozemky budou
předány obci Babice.   
Hlasování 7 hlasů ZO schvaluje podání žádosti o dotaci ze SFDI na vybudování chodníků a
v případě vybudování chodníků podél hlavní silnice jejich převod z vlastnictví Středočeského
kraje po geometrickém zaměření do majetku obce Babice.
                       
Inventarizace:
Zkontrolovat zapůjčený majetek - vánoční výzdoba, traktor na sekání trávy, křovinořez. 
Napsat zapůjčený majetek obce, nechat si podepsat. 

6/ 
- Revize komínů v budově č.p. 76 - zajišťuje p.Rathouský Pavel.
- Proplacení faktur na el. energii v č.p. 76, nájemné v budově č.p. 76.
- Seznam důchodců – splněno.
- Seznam psů - provádí se průběžně. 
- Připomínka p.Ježe - prověřit možnost posypu místních komunikací - prověří starostka.



Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné dotazy ani připomínky bylo zasedání ve 20 hodin
ukončeno.

Usnesení zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí založení Občanského sdružení Babický Drak.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí projekt s názvem Cesty, které nás spojují.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci ze SFDI na vybudování chodníků.
Zastupitelstvo obce schvaluje v případě vybudování chodníků podél  hlavní silnice č.p. 365, 356,
377, 379 jejich převod na základě geometrického zaměření z vlastnictví Středočeského kraje do
vlastnictví obce Babice.
 

Vyvěšeno: 28.1.2010

                                                                                        Kačírková Iva
                                                                                               starosta   

Ověřovatelé zasedání: p.Jež Miroslav, p.Haluza Karel.


